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أيام خالدة في تاريخ الجزائر

 19مارس 1962
يوم النصر
يُشكُل تاريخ  19مارس  1962منعرجُا حاسما في تاريخ ثورتنا
التحريرية ،فهو تتويج مُستحق لكفاح ُونضال مريرين داما قرن وثلث قرن
ضد املحتل الغاصب .وفي هذا السياق ال يفوتنا التنويه بعبقرية الوفد
الجزائري الذي قاد املحادثات في "إيفيان" بحنكة سياسية واستطاع أن
يفرض نفسه كمُفاوض شرعي ووحيد للشعب الجزائري ،كُفء ومستقل
في قراره السياس ي ،رشيد في دفاعه عن استراتيجية الثورة التحريرية
وحفاظه على املبادئ الثورية التي من أجلها اندلع الكفاح التحرري ،وفي
مُقدمتها استرجاع الحرية املسلوبة ُوتحقيق السيادة الوطنية على كامل
التراب الوطني ،ووحدة الشعب الجزائريُ ،وهي املبادئ األساسية التي ال
يمكن املساس بها أو التنازل عنها مهما كانت املساومات طُبقا ملواثيق
الث ُورة.

ُ

5

أيام خالدة في تاريخ الجزائر

كرونولوجيا ألهم االتصاالت واملفاوضات السرية
والعلنية
بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية
من  1955إلى 1962
إن املعركة الدبلوماسية التي خاضها مناضللو جههلة التحريلر اللوطني
على طاوللة املفاوضلات ملع مُمثُللي السللطات االسلتعمارية الفرنسلية لل تكلن
تق للُ خط للورة ع للن املع للارل ف للي س للاحات القت للال ،إذ تميل لز املس للار التفاو ل ل ي
الللذي تل ُلوج بق لرار وقللف إطللاق النل ُلار فللي  19مللارس  ،1962بمشللوار عسللير مللن
اتص للاالت ومفاوض للات س ل ُلرية وعلني للة ج للرت عل للى مراح للل متع للدُدة ُوشل للاقة
كانت كالتاليُ :

 16فيـفري  :1955جلرى أول اتصال رسمي بين ممثُل السلطات
الفرنسية الرائد "ملونتلاي فلانسان"(VINCENT MONTEILاملُلحق
العسكريُ بديوان الحاك العام "جال سوستيل" JACQUES

ُ ُSOUSTELLEوقائد املنطقة األولى "مصطفى بن بولعيد" املعتقل في
تونسُ .
 03/02سبتمبر  :1956استُؤنفت االتصاالت بين الوفدين
التحرير الوطني على الوفد
ُ
الجزائري والفرنس يُ ،وألحُ وفد جههة
الفرنس ي التخاذ إجراءات سريعة في التفاوض ألن مناقشة
القضية الجزائرية في األم املتحدة كانت على األبوابُ .
 10ديسمبر  :1957أقرت الجمعية العامة لألم املتحدة فلي دورههلا
الثاني للة عش للرة باإلجم للاع قل لرار التس للوية للقض للية الجزائري للة ،آخ للذة
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بعللين االعتبللار عللرض املسللاعي الحمي ل لدة للقطللرين الشل لقيقين تللونس
واملغل للرب ،وأعربل للت عل للن أملهل للا فل للي أن تفض ل ل ي املُحادثل للات إل ل للى ح ل للل
عاجل ،بينما امتنعت فرنسا عن التصويتُ .
 23أكت ــو ر  :1958عق للد الج ل لرال "ش للارل ديغ للولُ" CHARLES DE
 GAULLEندوة صحفية في بلاريس ،أعل لن خاله لا علن (مشلروع سلل
الش للجعان)  LA PAIX DES BRAVESدع للا م للن خال لله عناص للر ج للي
التحريللر الللوطني إلللى إلقللاء األسلللحةُ ،وطلللب مللن القيللادة السياسللية
للثللورة بالرللارج التوجلله إلللى فرنسللا لبحللث شللرو االستسللام ،لكللن
ُ
الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية رفضت العرض.
 16س ـ ـ ــبتمبر  :1959أعل ل ل لن الج ل ل لرال "شل ل للارل ديغل ل للولُ" ف ل للي خط ل للاب
تلفزيوني عن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
 28أكتو ر  :1959أعلنت الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية في
بيل للان لهل للا عل للن اسل للتعدادها للل للدخول فل للي املفاوضل للات مل للع الحكومل للة
الفرنس للية ح للول الش للرو السياس للية والعس للكرية إليق للا القت للال،
وشرو ضمانات تطبيق تقرير املصيرُ .
 10نــوفمبر :1959عللرض الج لرال "شللارل ديغللو ُل" علللى قللادة الثللورة
الدخول في املفاوضات لبحث شرو إيقا القتال وإنهاء املعارلُ .
 20نوفمبر  :1959ردت الحكومة امل ُؤقتة للجمهورية الجزائرية على
"شللارل ديغللولُ" بقبولهللا للعللرض ونعيينهللا لقللادة الثللورة املُعتقلللين فللي
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ذل ل ل بحجل للة أن املسل للجونين هل ل

فرنسل للا للتفل للاوض ،إال أنل لله ُرفل ل
خارج املعركةُ .
 14جـ ــوان  :1960أعل للن الج ل لرال "شل للارل ديغل للولُ" ع للن اسل للتعداده
الستقبال وفد عن قادة الثورة في باريس من أجل إيقا املعارلُ .
 20جـ ــوان  :1960قبُلل للت الحكومل للة املؤقتل للة للجمهوريل للة الجزائريل للة
عل للرض "شل للارل ديغل للول" ُوقل للررت إرسل للال مبعل للوثين إلل للى بل لاريس همل للا
"محمد الصديق بن يحي" و"أحمد بومنجل"ُ .
 29/25جـ ـ ـوان  :1960ج ل لرت م لح ل لادثات ف ل لي مدي لنل لة "م للو ُالن"
 MELUNالفرنس ل للية بيل ل ل لن مملث ل ل للي الحكومل ل ل لة املؤقل ل ل لتة للج لمهوري ل ل لة
الجزائري للة "محم للد الص للديق ب للن يح للي"" ،أحم للد بومنج للل" ،والوف للد
املمث ل لل للحكومل للة الفرنس ل للية ال ل للذي ض ل ل ُ "روج ل للي م ل للوريس"MORIS ،
( ROGERالكاتللب العللام للجنللة املُكلُفللة بالقضللية الجزائريللة فللي رئاسللة
الجمهوريل للة الفرنسل للية) والج ل لرال "غاسل للتين" ( GASTINESخبيل للر ف ل للي
الشل ل ل للؤون العسل ل ل للكرية) ،والكولونيل ل ل للل "مل ل ل ل للاتونُ"  ، MATHONلكل ل ل للن
املحادثللات بللاءت بالفشللل ن لرا لثُقللل الشللرو التللي فرضللها "شللارل
ديغ ل للو ُل" ومل للن بينهل للا استسل للام املجاهل للدين وفصل للل ال ل للحراء عل للن
الجزائرُ .
 04جويلية  :1960أصدرت الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية
بيانُا رفضت فيه الشرو الفرنسية ،وأعلنت عن استعدادها من
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جديد ُإليفاد مبعوثين إلى باريس إذا تخلُت الحكومة الفرنسية عن
شروطهاُ .
 16ن ـ ــوفمبر  :1960أعل ل للن الج ل لرال "ش ل للارل ديغ ل للولُ" أثن ل للاء انعق ل للاد
املجلللس الللوزاري الفرنس ل ي عزملله علللى تن للي السلللطات العامللة فللي
الجزائ ل للر ،ونش ل للكيل هي ل للة تنفيذي ل للة مؤقت ل للة به ل لد تطبي ل للق فك ل للرة
تقسي الجزائر ترابياُ .
 19نــوفمبر  :1960أصللدرت الحكومللة املؤقتللة للجمهوريللة الجزائريللة
بيانا استنكرت فيه املُخطُط االستعماريُ .
 11ديس ــمبر  :1960انطلق للت امل للاهرات الش للعبية طبق للا لتعليم للات
جهه للة التحري للر ال للوطني ف للي رب للوع الجزائ ل ُلر رف للع ف ل ليها العل ل الجزائ ل لريُ
لعار "تحيل للا الجزائل للر" "الجزائل للر مُسل لللمة مسل للتقلة" ،..ضل للد شل للعار
ُوشل ل ُ
"شل ل للارل ديغ ل للول" "الجزائل ل للر جزائري ل للة" ،وش ل للعار املعمل ل لرين "الجزائ ل للر
فرنس للية" ،فكانل للت ح للدثا ب للارزا بالحس للبة للث للورة التحريري للة والل لرأي
العام الداخلي والرارجي ،ممُا أعطى دفعا قويا للمفاوضاتُ .
 20ديسل للم ر  :1960صل للادقت اللجنل للة السياسل للية للجمعيل للة العامل للة
لألم املتحدة على الئحة االعترا بحق الشعب الجزائري في تقريلر
مصيرهُ .
أواخ ـ ــر ج ـ ــانف  :1961أوعل للزت الحكومل للة الفرنسل للية إلل للى الحكومل للة
السويسل للرية برغب ل ل لتها ف ل ل لي االت ل ل لصال بممثلل للي الحل ل لكومة املل ل لؤقتة
ي "أوليفييلله
للج لمهورية الجزائريللة ،فاتص لل الدبل لومل لاس ي ال لسويسر ُ
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لونل""  OLIVIER LONGبالسليد "الطيلب بللولحرو " فلي روملا للن لر فللي
إمكانية إجراء مفاوضات رسمية ،فاستجابت قيادة الثورة لذل ُ .
 20فيفري  :1961انط للقت م لحادثات س لرية في "لوسليرنُ" LUCERNE
السويسل للرية بل للين الوفل ل لد الجزائ ل لري ممثل للل ف ل لي "أحمل للد بومنجل للل"
و"الطي ل ل لب بولحل ل لرو "  ،والل ل لوفد الفرن ل لس ي امل لكل ل ل ُون مل للن "جل للورج
بومبي للدو" ( GEORGE POMPIDOUم للدير بن ل رونش لليلد) و"برون للو دو
لل للوس" ( BRUNO DE LEUSSEمل للدير الشل للؤون السياسل للية بل للوزارة
الرارجيللة الفرنسللية)ُ .ومللا ميل ُز هللذه املحادثللات أن مباحثللات الطللر
الفرنس ل ل ل ي ارتك ل ل للزت عل ل ل للى الجزائل ل للر الشل ل للمالية دون ال ل ل للحراء ،أمل ل للا
الجانل للب الجزائل للري فل للمراد التفل للاوض حل للول ضل للمانات تقريل للر املصل للير
والسل لليادة الكاملل للة علل للى كل للل الل للباد ،مُمل للا جعل للل مواقل للف الطل للرفين
متباعل للدة حل للول القضل للايا املطروحل للة للحل للوارُ ،وانتهل للت املفاوضل للات
بالفشل بعد سبع ساعات من املحادثاتُ .
 :1961ج ل للرى لق ل للاء س ل ل لري ف ل للي "نيوش ل للاتيل" NEUCHATEL
 05م ـ ــا
بسويس ل ُلرا ،بي ل لُن ح ل لدة الر ل لا وع ل لدم تط للابق ُوج ل لهات الن ل ل ر ب ل لين
ال ل ل ل ل لوفد الجزائ ل ل ل ل لري املُ لكل ل ل ل ل ُون م ل ل ل لن "أحل ل ل لمد بومن ل ل ل لجل"" ،ال لط ل ل ل ليب
كون م للن "ج ل لورج ب لومب ل ليدو"
بلوللح ل لرو " ،وال ل لوفد اللف لرنس ل لي املُ ل ل ُ
GEORGE POMPIDOUو"ب لرونو دوللوس"  BRUNO DE LEUSSEاللذي أثلار
قضية الهدنة وبقاء قاعدة املرس ى الكبيلر وال لحراء تحلت السليادة
الفرنس للية ،لك للن الوف للد الجزائ للري تمس ل بمب للدأ الس لليادة الوطني للة
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ووح للدة الت لراب الجزائ للري ،وه للذا م للا أدى إل للى فش للل املحادث للات م للرة
أخرىُ .
 30مـ ــا  :1961أص للدرت ك للل م للن الحكوم للة املؤقت للة للجمهوري للة
الجزائريللة بتللونس والحكومللة الفرنسللية ببللاريس باغ لا أعلنللت فيلله
كل منهما استئنا املفاوضات رسميا في  7أفريل ُ .1961
 :1961علللى إثل لر اغت ل ليال رئل ليس بل ل لدية "إيفيللان" EVIAN
 31م ـ ـا
"كميلل بلان"  CAMILLE BLANCمللن طلر من مللة الجلي السل ُريُ
اإلرهابيل للة ،قل ل ُلررت الحكومل للة املؤقتل للة للجمهوريل للة الجزائريل للة تل للمخير
املفاوض للات ،وف للي نف للس الي للوم ص ل ُلرح "ل للويس ج للوكس" LOUIS JOXE
(وزيللر الدولللة املكل لف بالقضللية الجزائريللة) أثنللاء النللدوة ال للحفية
الت ل للي عق ل للدها ف ل للي وهل ل لران ب ل للمن املفاوض ل للات املُقبل ل للة ستش ل للارل فيه ل للا
الحركة الوطنية املصالية إلى جانب ممثلي جههة التحرير الوطنيُ .
 01أفري ـ  :1961أصللدرت الحكومللة املؤقتللة للجمهوريللة الجزائريللة
بيانلا رفضلت فيله املوقللف الفرنسل ي ُوأعلنلت عللن علدم مشلاركتها فللي
امل لفاوض ل لات املُق ل ل ُررة ف ل لي مدين للة "إيفي للان"  EVIANال لفرنسي ل لة ي للوم 7
أفريل ُ .1961
ُ
 20مـ ـ ـ ـ ـ ــاي 13/جـ ـ ـ ـ ـ ــوان  :1961أعلن ل ل ل للت الحكومت ل ل ل للان الجزائري ل ل ل للة
ُوالفرنسللية عللن انطللاق املُفاوضللات األولللى رسللميا بمدينللة "إيفيللان"
الفرنس للية ،وت للملُف الوف للد الجزائ للري املف للاوض م للن ال ل لسادة "ك للري
بلقاس "" ،سعد دحلب"" ،أحمد فرنسليس"" ،محملد الص لديق بلن
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يحل للي"" ،الطيل للب ب ل للولحرو "" ،أحمل للد بومنجل للل" ،والرائل للدان "علل للي
منجلللي"" ،قايللد أحمللد" مللن قيللادة األركللان ،و"رضللا مال ل " املتحللد
الرسمي للوفد الجزائريُ .
أم لا الوفد الفرنس ي فترأسله "لويلس جلوكس"  LOUIS JOXEإللى
ج لانب "برنللار تريكللو" " ،BERNARD TRICOTفيكل لتور س لويرا" VICTOR
" ،SUIRAكلود شايي"  ،CLAUDE CHAYETو"برونو دولوس" BRUNO DE
ُ .LEUSSE
انطل ل ل ل ل ل لقت املُفاوضل ل ل للات بحل ل ل ل لضور الوس ل ل ل لليط السويس ل ل ل للريُ
"أوليفييل لله لونل لل""  ،OLIVIER LONGحيل للت عل للرض الوفل للد الفرنس ل ل ي
الهدنل للة ،وقل للف العمليل للات العسل للكرية ،قل للانون امتيل للازي لألوروبيل للين
ائري
وأخيرا حق تقرير املصير للثاثة عشر مقاطعة في الشمال الجز ُ
دون ال للحراء ،لكللن الوفللد الجزائللري رف ل مبللدأ املسللاس بوحللدة
الت ل لراب الل للوطني ،فتوقفل للت املفاوضل للات يل للوم  13جل للوان 1961بعل للد
رف الوفد الجزائري للمطالب الفرنسيةُ .
 11جويليــة  :1961عقللد الج لرال "شللارل ديغللولُ" نللدوة صللحفية فللي
صرح فيها" :أن الجزائر دولة مستقلة"ُ .
باريس ُ
 17جويلي ــة  :1961أعلنللت كللل مللن الحكومللة الفرنسللية والحكوم للة
املؤقتل ل للة للجمهوري ل للة الجزائري ل للة اس ل للتئنا املفاوض ل للات فل ل لي قصل ل لر
"لوغلران"  LUGRINبإيفيان يوم  20جويلية من نفس السنةُ .
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 28/20جويلية  :1961استُؤنفت املُفاوضات ملن جديلد بلين الوفلد
لوغرين"  ،LUGRINلكنه للا أخفق للت بسل ل ب
الجزائ للري والفرنسل ل ي فل للي "ل ل ُ
تمسُ الوفد الجزائري بمبدأ اعترا فرنسا بالسيادة الكاملة على
التراب الجزائريُُ .
 05ســبتمبر  :1961صل ُلرح الج لرال "شللارل ديغللولُ" فللي خطللاب متلفللز
بفرنسا " أن ال حراء جزائرية"ُ .
 02أكت ـ ــو ر  :1961ألقل للى الج ل لرال "شل للارل ديغل للولُ" خطاب ل لا متلفل ل ُلزا
للجزائللر أن تكللون دول للة مسللتقلة ذات سلليادة ف للي
صل ُلرح فيلله" :نمم للل ُ
إطار التعاون مع فرنسا"ُ .
 29/28أكت ـ ـ ـ ـ ــو ر  : 1961التق ل ل ل للى س ل ل ل للريا ف ل ل ل للي مدين ل ل ل للة "ب ل ل ل للال" BALE
السويس للرية الوف للد الجزائ للري ممث لل ف للي "محم للد الص للديق ب للن يح للي"
كون من "برونو دولوس" BRUNO
و"رضا مال " ،والوفد الفرنس ي املُ ُ
 DE LEUSSEو"كل للود ش للايي"  ،CLAUDE CHAILLETوترك لزت املحادث للات
حللول السلليادة الوطنيللة علللى ال للحراء واالسللتفتاء العللام ،كمللا أثللار
الوفل للد الفرنس ل ل ي قضل للية ازدواجيل للة الجحسل للية لألوروبيل للين واملرحلل للة
االنتقالي ل ل للة ،وافت ل ل للرق الوف ل ل للدان لعل ل للرض القضل ل للايا املطروحل ل للة علل ل للى
الحكومتين الجزائرية والفرنسيةُ .
 09ن ــوفمبر  :1961التق للى س للريا ف لي مدين للة "ب للال"  BALEالسويس للرية
كون من "محمد الصلديق بلن ي لحي
للمرة الثانية الوفد الجزائ لري املُ ل ُ
" و"رضللا مل لال " ،والوفل لد الفرنل لس ي املُلك ل لو ُن مللن "ب ل لرونو دول ل لوس"
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 BRUNO DE LEUSSEو"كلللود شللايي"  ، CLAUDE CHAILLETفتبللادل
الطرف ل للان التقريل ل للر املُص ل للادق علي ل لله ح ل للول القض ل للايا املطروح ل للة ف ل للي
االجتماع األول بل "بال" ُ .BALE
 09ديسمبر  :1961التقى سريا بمدينة "ليروس" LES ROUSSES
بجبال "جيرا"  JURAقرب الحدود السويسرية الوفد الجزائري
كون من "سعد دحلب" و"محمد الصديق بن يحي" ،والوفد
املُ ُ
كون من "لويس جوكس"  LOUIS JOXEو"برونو دولوس"
الفرنس ي املُ ُ
 BRUNO DE LEUSSEلدراسة قضية ال حراء وثرواهها البترولية .أما
التنقيب عن الثروة البترولية فقد اقترح "سعد دحلب" أن تُقدُم
الهي ة التقنية رأيها للدولة الجزائرية للن ر في القضية.
LES
 23ديسمبر  :1961التقى من جديد بمدينة "ليروس"
 ROUSSESالوفد الجزائري املُمثُل في "سعد دحلب" و" محمد
كون من " لويس جوكس"
الصديق بن يحي" ،والوفد الفرنس ي املُ ُ
آخرين ،وقد سلُ الوزير املذكور مذكُرة باس
 LOUIS JOXEوأعضاء ُ
الحكومة الفرنسية لتُجيب عنها الحكومة املؤقتة للجمهورية
الجزائرية في مطلع جانفي  .1962وفي هذا اللقاء تمسُ الوفد
الفرنس ي بتعيين املندوب العام ورئيس الهي ة التنفيذية املؤقتة
التي تتولى نسيير الشؤون الداخلية في الجزائرُ .
 30/29ديس ـ ـ ـ ــمبر  :1961التقل ل ل للى سل ل ل للريُا للم ل ل للرة الثالث ل ل للة الوف ل ل للدان
الجزائل للري والفرنس ل ل ي برئ ل لاسة كل للل م ل لن "س لعل ل لد دح ل للب" و" ل ل لويس
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جوكس"  . LOUIS JOXEوقد أبدى الوفلد الفرنسل ي تمسلكه بموقفله
ح للول الهي للة التقني للة لل للحراء ،وازدواجي للة الجحس للية لألوروبي للين،
ووض ل للعية الج ل للي بع ل للد إيقل للا القتل للال ،واملرس ل ل ى الكبيل للر ُوبرنل للامج
التجارب النووية بال حراء الجزائريةُ .
لتمرت املحادثل للات بل للين "الطيل للب بل للولحرو "
 09جـ ــانف  :1962اسل ل ُ
والسليد "أوليفييله لونل""  OLIVIER LONGحلول اسلتئنا املفاوضلات
الرسللمية ،وفل لي نف ل لس التللاريخ سل للُ " محمللد الصللديق بل لن يحللي" إلللى
السليد "برونلو دوللوس"  BRUNO DE LEUSSEملذكُرة الحكوملة املؤقتلة
للجمهورية الجزائرية ردُا على املذكُرة الفرنسية التي قُدُمت في 23
ديسم ر ُ .1961
كون مللن "سللعد
 29/28جانـ ـف  :1962التل لقى الل لوفد الجلزائل لري املُ ل ُ
دحل ل للب"" ،محم ل للد الص ل للديق ب ل للن يح ل للي "" ،رض ل للا مالل ل ل " ،والوف ل للد
الفرنسل ي املُك ُلون مللن "للويس جلوكس "" ،LOUIS JOXEبرونلو دولللوس"
 BRUNO DE LEUSSEوالربيللر العسللكري "جللوبير"  ،JUBERTوتوص لل
الطرفان إلى التوافق على أغلب القضايا املطروحة للنقاشُ .
 31ج ــانف  :1962كلُف للت الحكوم للة املؤقت للة للجمهوري للة الجزائري للة
وفللدا يتكل ُلون مللن "كري ل ب للقاس "" ،ع لبد هللا ب لن ط لوبال" " ،محمللد
الص ل للديق ب ل للن يح ل للي" للقي ل للام باالتص ل للاالت م ل للع املُعتقل ل للين الرمس ل للة
الطاعهل ل ل ل عل ل ل للى مض ل ل ل للمونُ املُفاوض ل ل للات الس ل ل للرية ُوإشل ل ل لراكه ف ل ل للي
االقتراحات واملاح اتُ .
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 19/11فيفـ ــري  :1962اس لتُؤنل ل لفت املفل ل لاوضات بمل ل لدينة "ليل للروس"
 LES ROUSSESبيل لن الوف ل لد الجزائ ل لري املُكل ل ُون م ل لن "كللري بلق ل لاس "" ،
ع ل لبد الل ل له ب ل لن طوب ل لال "" ،سع ل لد دحل للب"" ،م ل لحمد ي ل لزيد"" ،محم للد
الصللديق بللن يحللي "" ،رض ل لا مل لال " و"الصللغير مص ل لطفاي" ،وال لوفل لد
الفرنس ي املُكل ُون من "لويس جوك لس"  ،LOUIS JOXEواألميلر "جلون دو
بلروق للي" " ،JEAN DE BROGLIEروب ليلر دو بلرونلو" ،ROBERT DE BRUNO
"ب لرونو دولللوس"  ،BRUNO DE LEUSSEوالج ل ل رال "دي ك لامل لاس" DE
 ،CAMASو"كل للود شاي لي"  ،CLAUDE CHAILLETوفللي هللذا اللقللاء توصلل
الوفلدان إللى االتفللاق عللى النصللو املصلاغة التللي أعيلدت قراءههللا،
وافترقللا علللى أسللاس أن يُقللدُم كللل وفللد الوثيقللة املُتفللق عليهللا كاملللة
إلى حكومته ،وكانت هذه املرحلة حاسمة في تاريخ املفاوضاتُ .
 27/22فيفـ ــري  :1962اجتم للع املجلل للس ال للوطني للث للورة الجزائريل للة
بحضللور أعضللاء الحكومللة املؤقتللة للجمهوريللة الجزائريللة بطلرابلس،
لدراسللة ملللف املفاوضللات مللع الحكومللة الفرنسللية ،وت ل التصللويت
على نص املشروع باملوافقة على مضمونهُ .
 7مــا  :1962انطلقللت مفاوضللات "إيفيللان"  EVIANالثانيللة للن للر
فللي تطبيللق مللا توص لل إليلله الوفللدان الجزائللري والفرنس ل ي مللن نتللائج
وتحويلها إلى اتفاق رسميُ .
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 18م ــا  :1962تل ل التوقي للع عل للى ن للص "اتفاقي للات إيفي للان" م ل لن
قُب ل للل "ك ل للري بلقاس ل ل " عل ل ل لن وف ل للد الحكوم ل ل ل للة املؤقت ل للة للجمهوري ل للة
الجزائرية و"لويس جوكس"  LOUIS JOXEعن الطر الفرنس يُ .
 19مـ ــا  :1962تطبيقل للا مل ل لا ورد ف للي نصل للو اتفاقيل للات إيفيل للان،
حللدد يللوم  19مللارس  1962تللاريخ وقللف إطللاق النللار ع للر كامللل التلراب
ي .وق لد توجُه باملن لاسبة رئيس الحلكومة املؤقتلة للجمهوريلة
الجزائر ُ
الجزائريللة "بللن يوسللف بللن خللدة" بخطللاب إلللى الشللعب الجزائللريُ،
جللاء فللي افتتاحيتلله" :بعللد ش لهور مللن املفاوضللات الصللعبة ُوالشللاقة
تحقل لق اتف للاق ع للام ف للي ن للدوة إيفي للان ب للين الوف للد الجزائ للري والوف للد
نصر ع ي للشعب الجزائلري اللذي أصلبق حقله فلي
الفرنس ي .وهذا ُ
االس ل للتقال ال ل للوطني مض ل للمونا ،ونتيج ل للة ل ل للذل وباسل ل ل الحكوم ل للة
فوضللة مللن طللر املجلللس الللوطني
املؤقتللة للجمهوريللة الجزائريللة امل ُ
للث للورة الجزائري للة ،ف للإني أُعل للن وق للف إط للاق الن للار ف للي كام للل أنح للاء
الوطل ل لن الجزائل للري ابت ل لداء مل للن يل للوم االثنل للين  19مل للارس  1962علل للى
السل للاعة  12بالضل للبط .وإننل للي باسل ل الحكومل للة املؤقتل للة للجمهوريل للة
الجزائري ل للة أُص ل للدُر األمل للر إلل للى جميل للع قل للوات جل للي التحريل للر الل للوطني
املُحارب لة بللالتوقُف عللن العمليللات العسللكرية وعللن الحشللا املسلللُح
في مجموع التراب الجزائري "...
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